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األساسيةافياسياقااصحةاالفمااتوفيراخدماتااالخاصةاباعتباراتااالا 
ا19-اجائحةاكوفيدا

 

  
 إرشاداتامبدئيةا

2020آب/أغسطساا3   
    

 مقدمة 
الغرضامناهذهاالوثيقةاهواتناولاالحتياجاتاالمحددةاوالعتباراتا

اا19-االخاصةابالخدماتااألساسيةالصحةاالفمافياسياقاجائحةاكوفيد
ال لإلرشاداتا الخدماتاللمنظمةااااتشغيليةوفقًاا علىا الحفاظا بشأنا
األساسية. سلطاتااا1الصحيةا المبدئيةا اإلرشاداتا هذها وتستهدفا

الصحةاا وزاراتا فيا األسنانا أطباءا ورؤساءا العموميةا الصحةا
والموظفيناالمعنيينابرعايةاصحةاالفماالعاملينافياالقطاعاالخاصا

لوماتامعااإذااتوفرتوقطاعاالصحةاالعمومية.اوقداتعدَّلاهذهاالوثيقةاا
اجديدة.

وتظلاالوقايةاالفعالةامناالمشاكلاالفمويةاوالرعايةاالذاتيةامناالمسائلاا
كوفيد جائحةا أثناءا عاليةا أولويةا ُتمنحا تقديما.اا19ا-التيا وينبغيا

لمرضىامناخاللاالستشارةاعنابعداأواعبراوسائطاإلىااالمشورةاا
الجيدة الفما نظافةا علىا الحفاظا بشأنا الجتماعيا ا.التواصلا
متاحةا الفما بشأناصحةا المنظمةا عنا الصادرةا العامةا ااوالمعلوماتا

)اااالرابطعلىاا topics/oral-https://www.who.int/health-التاليا

healthالمزيدامنااإلرشاداتااا3ومؤسساتاأخرىااا2(.اوتتيحاالمنظمة
اهيرها.ابشأناتنظيفاالبيئةاوتط

 انتقال العدوى 
-ا،االمسببالمرضاكوفيد2-سارس-انتقلافيروساكوروناييمكناأناا

مخالطة،اا19 طريقا المصاااعنا مخالطةاابياألشخاصا بالعدوىا نا
لصيقة أوا مباشرةا غيرا أوا اإلمباشرةا خاللا منا ملوثةااالفرازاتاا،ا

أوااكبالفيروساا التنفسيا الجهازا وإفرازاتا التنفسيةااااالقطيراتاللعابا
بيناا يتراوحا ماا علىا قطرهاا يزيدا أماااا10واا5التيا ميكرومترات.ا

ميكرومتراتافُيشاراإليهااباسمانوىاا5القطيراتاالتيايقلاقطرهااعنا
ولالطالعاعلىاأحدثاالمعلوماتااا4القطيراتاأواالرذاذا)األيروسول(.ا

انتقالاالعدوىابالفيروس ،اانظراانتقالافيروساكورونااالمسبباعنا
الوخيمةاا الحادةا التنفسيةا علىا2اا–للمتالزمةا المترتبةا اآلثارا :ا

التالي:اا الرابطا علىا العدوى،ا منا الوقايةا احتياطاتا

-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333114/WHO

.ara.pdf-2020.3-Transmission_modes-Sci_Brief-nCoV-2019ا

أساسًاابثالثاطرقافيامرافقارعايةاصحةاااا19-وتنتقلاعدوىاكوفيد
المباشراعناطريقااستنشاقاقطيراتاال(اا1الفماهياالتالية:اا نتقالا

المباشراعناطريقاتعرضانتقالااالاا(او2يولدهااالسعالاأواالعطس؛اا
للقطيراتا الفما أوا األنفا أوا العينا أغشيةا مثلا المخاطيةا األغشيةا

وا3المعدية؛اا األسطحااال(ا مالمسةا طريقا عنا المباشرا غيرا نتقالا
ا5الملوثة.

وتطبَّقااإلجراءاتاالموّلدةاللرذاذا)األيروسول(اعلىانطاقاواسعافيا
أنحا هذهاجميعا وتعرَّفا الفم.ا صحةا رعايةا مرافقا فيا العالما ءا

بطبا متعلقةا وإجراءاتا طبيةا إجراءاتا أيا أنهاا علىا اإلجراءاتا
األسناناورعايةاالمرضىاتوّلداجسيماتامعّلقةافياالهواءايقلاقطرهاا

ميكرومتراتاويمكناأناتبقىامعّلقةافياالهواءاوتتنقلالمسافةاااا5عناا
)انظرااإلطارااا6ها.استنشاقحالاامعينةاوقداتسبباانتقالاالعدوىافياا

تعريفااإلجراءاتاالموّلدةاللرذاذافياإطارارعايةاصحةاالفم(ااا–اا1
واإلجراءاتاالسريريةاالتياتستخدمامعداتاالرشاتسبباتوليداالرذاذاا
)األيروسول(افيامكاناتوفيراالعالج،امماايؤدياإلىاتلوثااألسطحاا

العدوى.ا انتشارا واحتمالا اساا7بسرعةا يمكنا لا خطراوعليه،ا تبعادا
كوفيد بمرضا العدوىا اإلجراءاتااا19ا-انتقالا تطبيقا عندا بالهواءا

ا9ا،8الموّلدةاللرذاذ.

الفمااوتعملاا صحةا برعايةا المعنيةا وجوهااألفرقةا منا مقربةا علىا
اافياإطاراالرعايةاااوتفترضااإلجراءاتاالمطبقةاا.المرضىالفتراتاطويلة

التواصلاوجهًاالوجهاوالتعرضاالمتكرراللعاباوالدماوسوائلاالمقدمةاا
هذهااألفرقةااااتكوناونتيجةالذلك،اااا.أدواتاحادةااواستعمالالجسمااألخرىاا
عرضةًا لمرضاااأشّدا المسببا الفيروسا بعدوىا اإلصابةا لخطرا

اأوانقلاالعدوىابهاإلىاالمرضى.اا19ا-كوفيد

https://www.who.int/health-topics/oral-health
https://www.who.int/health-topics/oral-health
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333114/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Transmission_modes-2020.3-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333114/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Transmission_modes-2020.3-ara.pdf
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في    19-احتواء انتشار الفيروس المسبب لمرض كوفيد 
 فق صحة الفممرا

غيرا الروتينيةا الفمويةا الصحيةا الرعايةا بتأجيلا المنظمةا تنصحا
الضروريةاالتياتشملاعادًةافحوصاتاصحةاالفماوتنظيفااألسناناا
انتقالاا لاانخفاضاكاٍفافيامعدلتا إلىاأنايسجَّ الوقائيةا والرعايةا

مناحالتاالعدوىاعلىامستوىاالمجتمعااا19-العدوىابمرضاكوفيد
التوصياتاإلىاحالتاا المجموعاتاأواحسبا العدوىاعلىامستوىا

الرسميةاعلىاالمستوىاالوطنياأوادوناالوطنياأواالمحلي.اوينطبقا
الرعايةاا تدخالتا أماا التجميلية.ا األسنانا علىاعالجاتا أيضًاا ذلكا
الصحيةاالفمويةاالعاجلةاأواالطارئةاالتياتكتسياأهميةاحيويةاللحفاظا

التد أوا للشخصا الفمويا األداءا أواعلىا الشديدا لأللما العالجيا بيرا
ا.ضمانانوعيةاالحياةافينبغياإتاحتها

تشملاا الطارئةااوقدا أوا العاجلةا الفمويةا الصحيةا اتدخالتالالرعايةا
معالجةا إلىا واألمراضاااالراميةا والتورما الحادةا الفمويةا األمراضا

ال واأللما المطولا أوا الشديدا والنزيفا يمكناااامبرحالجهازيةا لا الذيا
وتدخالتاالرعايةاالصحيةاالفمويةاالالزمةاااالمسكناتالسيطرةاعليهاب

وصدماتا أخرىا عاجلةا إلجراءاتا مسبقةا كتدخالتا طبيًاا
الوجهية. الفمويةا الشكايجباعلىااا10األسنان/الصدماتا وفياحالا

إلىا الحالتا إحالةا الفمويةاضمانا الصحيةا الرعايةا أصحابامهنا
امرافقاعالجيةامتخصصة.ا

إدارةاتدخالتاا العاجلةاأواالطارئةالرعايةااوتساعدا الفمويةا االصحيةا
فياا العالجا طلبا تجنبا علىا المرضىا المناسبا الوقتا أقسامافيا

مماايضمنابقاءاهذهااألقسامامتاحةالخدمةاااا،الطوارئافياالمستشفيات
بمرضا المتصلةا الرعايةا علىا الحصولا إلىا يسعونا الذينا األفرادا

ا.ا19-كوفيد

 فحص المرضى وفرزهم
فحصاالمرضىاإناكاناممكنًااقبلامواعيدهماالمحددةاعبرااا-

التكنولوجيااالفتراضية/تكنولوجيااالتصالاعنابعداأواعبراا
الهاتف.اوينبغيابخالفاذلكافرزاالمرضىاعنداوصولهماا
الفم.اوالهدفاا الخدماتاأوامرفقارعايةاصحةا إلىامركزا
المنشوداهواضماناتوفيراالعالجاللمرضىاالمحتاجيناإلىاا

اجلاأواطارئافقطاوعدماوجوداأياأعراضاتدلااعالجاع
كوفيد بمرضا بالعدوىا إصابتهما تعرضهمااا19-علىا أوا

المسبقالخطرااإلصابةابها.اوجديرابالمالحظةاأناأعراضاا
كوفيد األشخاصااا19-مرضا جميعا علىا تظهرا لا
ا كوروناالمصابينا فيروسا ا2-سارس-بعدوىا ويمكنااا

أنااللمرضىاالمصابينابالعدوىاغيراالمصحوبةابأعراضاا
ا4ينقلوااالعدوىاإلىاغيرهم.

إعداداتقييماعنابعداللمرضىاالمحتاجيناإلىارعايةاصحيةااا-
الموظفينا جانبا منا أمكنا كلماا طارئةا أوا عاجلةا فمويةا
المعنيينابرعايةاصحةاالفماعلىاأساساالنهجاالثالثياالتالي:اا
)حسبا الحيويةا والمضاداتا والمسكناتا المشورةا

ا11القتضاء(.

إذااكانامناالضرورياطبيًااتوفيراالرعايةاالصحيةاالفمويةاا-
أواااا19-العاجلةاأواالطارئةالمريضامصابابعدوىاكوفيد

مراكزاامشتبهافياإصابتهابها،افينبغياإحالةاالمريضاإلىاا
باتخاذاا المتخصصةا الفمويةا الصحيةا الرعايةا خدماتا
إصابتهما ُتحتملا الذينا المرضىا لفصلا المناسبةا التدابيرا

ويمكناأيضًااتوفيراتدخالتااااعناسائراالمرضى.ااابالعدوىا
عنداالقتضاءاااالرعايةاالصحيةاالفمويةاالعاجلةاأواالطارئة

مناخاللازيارةامنزليةايجريهاافريقامخصصامعنيابرعايةا
العدوىاا منا للوقايةا صارمةا تدابيرا باتخاذا الفما صحةا
اومكافحتهااعلىاالنحواالمفروضاعلىاالمستوىاالمحلي.ا

دوى ومكافحتها قبل العالج في مرافق رعاية  الوقاية من الع
 صحة الفم

المعنيينابالفرزافياالموقعاالحفاظاعلىااا- ينبغياللموظفينا
مسافةاتباعدابينهماوبيناالمرضىالاتقلاعنامتراواحد.اا
أوابالستيكياا المثالياهواتركيباحاجزازجاجيا والوضعا
يفصلابينهماوبيناالمرضى.اوفيااألماكناالتياتشهداانتقالا

الموظفينااالع لهؤلءا ينبغيا المجتمع،ا مستوىا علىا دوىا
ا12ارتداءاكماماتاطبيةاطوالافترةاالمناوبة.

ينبغيالجميعاالموظفيناالمعنيينابرعايةاصحةاالفماارتداءااا-
كماماتاطبيةاباستمراراأثناءاأداءاأنشطتهماالروتينيةاطوالاا
أواا الطعاما لتناولا الستراحةا فتراتا عداا ماا مناوبتهما فترةا
الشرب.اكمااينبغيالهماتغييراكماماتهمابعدارعايةامريضاا

مناالقطيراتاااتدابيرااحتياطيةاللوقايةااتستلزمارعايتهاتطبيق
ا12أواالمخالطةاألسباباأخرى.

فياالكماماتاالطبية،اقداتؤخذااااظروفاالنقصاالشديدفيااا-
واقياتاالوجهافياالعتباراكحلابديل.اأمااالكماماتاغيرا
لحمايةا مالئمًاا استخدامهاا ُيعتبرا فالا القماشيةا أوا الطبيةا

ا13العامليناالصحيينابناًءاعلىاالبّيناتاالمتاحة.

يعاالموظفيناالمعنيينابرعايةاصحةاالفماالذينااينبغيالجما-
تطبيقهااا علىا يساعدونا أوا العالجيةا اإلجراءاتا يطبقونا

المنظمةاااأيديهمتنظيفاا العالجاحسباتوصياتا بدءا قبلا
ومنااألفضلااستخداماااا15ا،14بشأنانهجا"األوقاتاالخمسة"
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%(ا80%او60بينااااتتراوحمطهراكحوليا)بنسبةاكحولاا
بشكلاظاهراأواالماءاوالصابونااااإنالماتكنااأليديامتسخة

عندمااتكونااأليديامتسخةابشكلاواضح.اوينبغياتجفيفاا
ااأليديابمناشفاورقيةاوحيدةاالستعمال.ا

لدىاا- أيديهما تنظيفا المرضىا ُيطلبامنا أنا أيضًاا ينبغيا
االزيارة.اوطوالافترةوصولهماإلىامرفقاالرعايةا

عاالمرضىاعلىااستخداماكماماتاطبيةاأوااا- غيراطبيةاايشجَّ
لدىاوصولهماإلىامرفقارعايةاصحةاالفماوحتىاموعدابدءاا

ا12الرعايةاالصحيةاالفموية.

المباعدةابيناالمواعيداللحدامناأعداداالمرضىاالموجودينااا-
فياغرفةاالنتظاراكيايتمكناالمرضىامناالحفاظاعلىاا

ا12مسافةالاتقلاعنامتراواحدافيماابينهم.

لمااا- ماا المرضىا مرافقةا ينبغيا المساعدة.االا إلىا يحتاجواا
أناا يرافقونهما أشخاصا وأليا للمرضىا يسجلواااوينبغيا

الالتصالابهم.ااالبياناتاالالزمة

خدماتامركزااحولااإعالميةاانشراتااااإتاحةوضعاملصقاتاواا-
والمرضىا الموظفينا لتذكيرا النتظارا وغرفةا الفما صحا

مطهراكحوليا(ااستخداما1بماايلي:اواألشخاصاالمرافقينا
ااثنيالعطساأواالسعالافياااا(اا2اا،بانتظامااأواغسلاأيديهم

ااالمنديلاالمستخدماوالتخلصامنااامنديلأوااستخدامااالمرفقاا
ا.مغلقةكونااتيفضلاأنااعلىاالفورابرميهافياسلةامهمالتاا

قبولاالمريضاوالموظفيناالالزمينالتقديماالرعايةافقطافيااا-
امكاناتوفيراالعالج.ا

 التهوية في مرافق رعاية صحة الفم
فياالحّداافيامرافقارعايةاصحةاالفماااالجيدةالتهويةااااساهمتا-

انتقالاالعدوىافيااألماكناالمغلقة.اووفقًاالنوعا مناخطرا
زيادةااينبغياايةاالمتاحةا)تهويةاميكانيكيةاأواطبيعية(،ااواالته

الهواء وتدفقا أوااااالتهويةا البابا العادما)غلقا الهواءا ااطردا
جديداالهواءااأواالضغطاالسلبياأواالقدرةاعلىاتاابصورةاكافية

المكافئةاللتهويةاالميكانيكيةافياالغرفةاحيثمااأمكن،ابتجديداا
بيناا ماا واا6الهواءا فياااا12مراتا الساعةا فيا مرةا

ا16المتوسط(.

تجنبااستخدامامكيفاتاالهواءاالمعتمدةاعلىانظاماتكييفااا-
منفصلاأواأنواعاأخرىامناأجهزةاإعادةاتدويراالهواءاوالنظراا

هواءاباستخدامامرشحاتاللهواء.اافياتركيباأجهزةالتنقيةاال

ويمكناأخذاالُنهجاالتاليةافياالعتبار:اتركيبامراوحالطردا
؛اأواتركيبامراوحاهوائيةا)مثلاالمراوحاالدوارةاالعادمالهواءااا

الكفاءةاا عاليةا مرشحاتا تركيبا أوا الهوائية(ا والتوربيناتا
ا16(.HEPAلجسيماتاالهواءا)

ينبغياإيالءاالعنايةاالواجبةالدىاإجراءاأياتغييراتافيانظاماا-
التكلفةاوالتصميماااامعامراعاةتهويةامرافقارعايةاصحةاالفم،اا

والصيانةاواحتمالاالتأثيرافياتدفقاالهواءافياأجزاءاأخرىاا
امناالمرافق.

حمايةاالموظفيناالمعنيينابرعايةاصحةاالفماوالمرضىاأثناءا
االعالج

عا- العوائقا توفيرااإزالةا مكانا فيا العملا أسطحا جميعا نا
لتطبيقا الالزمةا األخرىا والموادا األدواتا وعرضا العالجا

ااإلجراءاتاالعالجية.

برعايةاصحةاالفمااااالتقيداالصارماللموظفيناالمعنيينضمانااا-
علىاا يساعدونا أوا العالجيةا اإلجراءاتا يطبقونا الذينا

ةاببروتوكولاتنظيفااأليدياوفقًاالتوصياتاالمنظم،ااتطبيقها
ا15بشأنانهجا"األوقاتاالخمسة".

الفمااا- صحةا برعايةا المعنيينا الموظفينا تدريبا ضمانا
إجراءاا بعدا المالئمةا الشخصيةا الحمايةا معداتا لستخداما
أيا المعياريةا الحتياطيةا التدابيرا واتخاذا للمخاطرا تقييما

مقاوماللسوائلاوحيداالستعمالاوواقياتاااورداءارتداءاقفازاتاا
أوااااينمنااألماماوالجانب)واقياتاللوجهاتغطياالوجهااااينللعين

نظاراتاواقية(اوكمامةاطبية.اويوصىابارتداءاقناعاتنفسا
)أوافئةاأعلى(الدىااااFFP2أوااااN95ثبتتافعاليتهامنافئةاا

ا13اإلجراءاتاالموّلدةاللرذاذ.اتطبيقا

ضماناتدريباجميعاالموظفيناالمعنيينابرعايةاصحةاالفمااا-
علىاا يساعدونا أوا العالجيةا اإلجراءاتا يطبقونا الذينا

وإلمامهمابطريقةاارتداءامعداتاالحمايةاالشخصيةااتطبيقهااا
واستخدامهااوخلعهااعلىاالنحواالمالئماللوقايةامناالتلوثاا

ا17الذاتي.

اتوجيها- اا بالمريضا المضمضةا اإلىا بيروكسيدااستخداما
%اا0.2بنسبةااااالبوفيدونااليودي%اأواا1بنسبةااااالهيدروجين

عالجياااا20لمدةاا إجراءا أيا بدءا أوا الفحصا قبلا ثانيةا
ا،ابماايشملتقليلاالحملااللعابياللميكروباتاالفمويةبغرضاا
ا5.ا19-المسببالمرضاكوفيداالفيروس
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الفماااينطبقا- لصحةا األساسيةا الخدماتا بشكلااا18مفهوما
تشهداانتشاراانتقالاالعدوىاعلىاااالتياسياقاتالفيااخاصا

كوفيد جائحةا أثناءا المجتمعا حيثاا19-مستوىا ينبغياا،ا
إجراءاتاا علىا المنطويةا الفمويةا الصحيةا الرعايةا تجنبا
األولويةاا ومنحا حدا أدنىا إلىا تقليصهاا أوا للرذاذا موّلدةا

يلزمااوااا19لإلجراءاتااألقلابضعًااالتياتستخدماأدواتايدوية.
مامطهراقبلاالفحصاوينبغياباستخدااابالضرورةاالمضمضة

إجراءافحصابصري/لمسيادونااستخداماالتصويراباألشعةا
االسينيةاداخلاالفم.اويوصىاباتباعاالُنهجاالتاليةاللعالج:

o ألماحاد/تورم/خراجابسببامرضافموياأواأسنانامكسورة:ا
الموضعي االتخديرا واا بالمضاداتاوالشق/النزحا العالجا

واإلماتةااللبيةالآلفاتاالتسوسيةاالعميقةاوالمكشوفةاااالحيوية
بحفرهاا المتسوسا المكسورا السنا إلىا المباشرا الولوجا أوا
العالجا )تكييفا جراحة(ا )دونا السنا وقلعا يدويًاا وحشوها

 التشخيص(احسب

o التخديرااألماحاداأوانزيفابسبباالتهابادواعماالسناالحاد:اا
واااالموضعي يدويًاا والتنظيفا بالمضاداتااااالعالجوالتقليحا
 باستخدامامطهراوالمضمضةاالحيوية

o بدلةاسنيةامكسورة:اإصالحابسيطاداخلاالفما)إعادةاترميم(اا
أواإصالحافياالمختبرابعداتطهيراالطبيقةاالسنيةاالبديلةاا

 علىاالنحواالمالئم

o طبيقةاتقويميةامكسورة:انزعاطبيقةاتقويميةامكسورةاتسببا
 ألمًا/تهيجًااأواتثبيتهاا

o النطاقاأوامواداترميميةااألماناجماعنات سوساسنياواسعا
غيراا ترميميةا تقنياتا باستخداما العالجيا التدبيرا معيبة:ا
باضعةاحسبامقتضىاالحالامثلادواءاسيلفراديامينافلوريدا

اأواالحشواتاالزجاجيةا

للرذاذ،اضمانااا- الموّلدةا اإلجراءاتا تجنبا يمكنا لا عندماا
األي رباعيةا )إجراءاتا اإلجراءاتا أثناءا دي(ااالمساعدةا

نهجاا كلماااااالشفطواستخداما مطاطيا وسدا السرعةا العاليا
الشخصيةاااا،أمكن الحمايةا معداتا استخداما عنا فضاًلا

أوااااN95منافئةاااامثبتابإحكامالمالئمةابماافيهااقناعاتنفساا
FFP2ا8)أوافئةاأعلى(.اا

العدوىاا- انتقالا إمكانيةا منا الوقايةا علىا للمساعدةا تعزيزًاا
تطبيقاا حالا فيا ضماناابالهواءا للرذاذ،ا موّلدةا إجراءاتا

ا20ا،16التهويةاالكافيةافياجميعاأماكنارعايةاالمرضى.

تجنبااستخداماالمبصقة.اويفّضلاتوجيهاالمريضاليبصقااا-
االعالياالسرعة.اااالشفطفياكوباوحيداالستعمالاأوااستخداماا

المنتظمةابمنحااألولويةاإلجراءاتااا- الفحصا تجنبامواعيدا
االموعداالواحد.ا

االتنظيفاوالتطهيرابيناالمرضىااإجراءاتا
تطبيقادورةاواحدةامناالممارساتاالمعياريةالتنظيفامكاناا-

وتطهيرهاا المحيطة(ا البيئةا )أسطحا بكاملها العالجا توفيرا
حسبااإلجراءاتاالتشغيليةاالموحدةابعداعالجاكلامريضاا

ا20ا.19-فياسياقاجائحةاكوفيد

الكثيرةااا- البيئةاالمحيطةا اللمسامثلاضماناتنظيفاأسطحا
ومكاتباا الهاتفيةا واألجهزةا والكراسيا األبوابا مقابضا
منظفا باستخداما الدعكا أوا بالفرشاةا بانتظاما الستقبالا

اإلزالةاالمواداالعضويةاوتقليلهااقبلاالتطهير.

المطهراتااا- مثلاافعالةااالعديدامنا المغّلفةا الفيروساتا ضدا
كوفيد لمرضا المسببا المنظمةا19-الفيروسا وتوصيا .ا

اماماايلي:باستخدا

نسبتهااا- بتركيزا اإليثيليا لتطهيرا70الكحولا %ا
استخدامها بعدا والمعداتا الصغيرةا اا،ااألسطحا

كالمعداتاالمخصصةاالتيايتكررااستخدامهااأواا
االمعداتاالتيالاتتحملاالكلور.ا

الصوديوما- نسبتهااااهيبوكلوريتا %ا0.1بتركيزا
األسطحااا1000) لتطهيرا المليون(ا فيا جزءا

جزءافياالمليون(اااا5000%ا)0.5وبتركيزانسبتهاا
أواا الدما منا المنسكبةا الكبيرةا الكمياتا لتطهيرا

اسوائلاالجسمافيامرافقاالرعايةاالصحية.ا

ينبغياتحضيرهاايوميًا.اوإذاااالكلوراالتياامحاليلااا-
الكل محلولا استخداما ووجبا ذلكا لعدةاتعذرا ورا

أيام،افينبغيااختبارهايوميًاالضمانااستقراراتركيزا
ا2الكلور.

دواتاواألجهزةااألرعايةاالمرضىا)ايجباتعقيماجميعاموادااا-
رعايةااااوالمعدات إطارا فيا أوالمستخدمةا إذااااألسنان(ا ،ا

لمعاييراااإخضاعهاالتطهيراعالياالمستوىاوفقاًاتعّذراذلك،ا
المصنعةاا الشركةا تعليماتا أوا التوقيتسبولدينغا ابشأنا

ا22ا،21.ودرجاتاالحرارةاالموصىابها

ارتداءااا- والتطهيرا بالتنظيفا المعنيينا للموظفينا ينبغيا
امعداتاالحمايةاالشخصيةاالمالئمة.ا
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الطبيةايتعينااا- والكماماتا التنفسا أقنعةا منا التخلصا
والمالبساالواقيةاوالقفازاتابعداعالجاكلامريض.اويجبا

وجهاالتيايتكررااستخدامهاااتنظيفاواقياتاالعيناوواقياتاال
وتطهيرهااقبلاإعادةااستخدامها.اولاتوجداأياطرقامعياريةاا
أقنعةاا أوا الكماماتا معالجةا إلعادةا بالبّيناتا مسندةا أوا

إاالتنفس فيا النظرا عدما ينبغيا وبالتاليا معالجةاا،ا عادةا
الشخصيةاإلافياحالاوجودانقصاحرجااااالحمايةمعداتاا

ا13فياهذهاالمعدات.

النفاا- ألفضلااإدارةا تبعًاا الصحيةا الرعايةا عنا الناشئةا ياتا
ُيعتبراحواليااالممارساتاوالسياساتاواإلجراءاتاالروتينية.اوا

النفاياتااال%امناا15 الفمويةااصحيةااالارعايةااالناشئةاعنا
نفاياتاا صحيةااااخطرةللمرضىا مخاطرا تشكلا أنا يمكنا

فياحاوياتامبطنةاااعلىانحوامأموناوبيئيةاوينبغياجمعهااا
آمنةاا الوصناديقا الطبيةا عالماتاااحادةلألدواتا تحملا

ا23.واضحة

 :1اإلطار 

الفم:  إطار رعاية صحة  في  للرذاذ  الموّلدة  اإلجراءات    تعريف 
جميعااإلجراءاتاالسريريةاالتياتستخدمامعداتاالرشامثلاالمرذاذاا
باستخداما األسنانا وتنظيفا التجاهاتا الثالثيا الهوائي/المائيا

قلحةافوقاصوتيةاوتلميعها؛اومعالجةادواعماالسنابالمقلحةافوقاام
عاليةاا يدويةا بقطعا األسنانا تحضيرا منا نوعا وأيا الصوتية؛ا
والتلميعيةا الترميميةا واإلجراءاتا السرعة؛ا منخفضةا أوا السرعةا
التاجاأواالجسرابشكلانهائي؛ا المباشرةاوغيراالمباشرة؛اوتمليطا

عاالسناالجراحياووضعاالطعمااوالمعالجةااللبيةاالميكانيكية؛اوقل
االسني.

ا
امصادراإضافيةاللمعلوماتا

- The General Dental Council, UK. COVID-19 latest 

information. https://www.gdc-uk.org/information-

standards-guidance/covid-19/covid-19-latest-

information 

- Cochrane Oral Health Group. COVID-19 (coronavirus): 

resources for the oral and dental care team. 

https://oralhealth.cochrane.org/news/covid-19-

coronavirus-resources-oral-and-dental-care-team 

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 

Framework for healthcare systems providing non-

COVID-19 clinical care during the COVID-19 pandemic 

(Updated 30 June 2020). 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/hcp/framework-non-COVID-care.html 

- Ministry of Health, New Zealand. Guidelines for oral 

health services at COVID-19 Alert Level 2. 

https://www.dcnz.org.nz/assets/Uploads/COVID/Gui

delines-at-Alert-Level-2-final.pdf 

ا 

https://www.gdc-uk.org/information-standards-guidance/covid-19/covid-19-latest-information
https://www.gdc-uk.org/information-standards-guidance/covid-19/covid-19-latest-information
https://www.gdc-uk.org/information-standards-guidance/covid-19/covid-19-latest-information
https://oralhealth.cochrane.org/news/covid-19-coronavirus-resources-oral-and-dental-care-team
https://oralhealth.cochrane.org/news/covid-19-coronavirus-resources-oral-and-dental-care-team
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/framework-non-COVID-care.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/framework-non-COVID-care.html
https://www.dcnz.org.nz/assets/Uploads/COVID/Guidelines-at-Alert-Level-2-final.pdf
https://www.dcnz.org.nz/assets/Uploads/COVID/Guidelines-at-Alert-Level-2-final.pdf
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 شكر وتقدير 

ا،أسنانااايبالدكتورابنواافارين،اطبأُعدتاهذهاالوثيقةاتحتاإشرافاا
الفم صحةا إلاابرنامجا المقراالتابعا فيا الساريةا غيرا األمراضا دارةا

معاا بالتعاونا العالمية،ا الصحةا لمنظمةا بينيديتااالرئيسيا الدكتورةا
دياز،ا فيكتورياا جانيتا والدكتورةا بالر،ا أبريلا والدكتورةا أليغرنزي،ا
والدكتورةا مون،ا تايلورا ماديسونا والدكتورةا ليسا،ا فرنانداا والدكتورةا

ا.امنظمةالرئيسياللمقرااالويليتامنااااشيريانافارغيز،اوالدكتورةافيكتورياا

منااواستفيدافياإعداداهذهااإلرشاداتاالمبدئيةامنادعماوخبرةاعدداا
للمنظمةااااالموظفيناالمسؤوليناعناصحةاالفمامناالمكاتبااإلقليمية

قاواثاوالدكتوراغامبوادورجي،اوالدكتورةاكارولينااهومس،اوالدكتوراا
يوكااماكينو،اااةمحموداخان،اوالدكتوراواريكاجونسوكاكيم،اوالدكتورا

ا.والدكتورابولاإريكابيترسن

ا:مساهماتهمعلىاالتاليةاأسماؤهمالخبراءاالخارجيينالكرابالشاونتوجه

بن حبيبا المتعاونااالزيان،ااااالدكتورا المركزا لتحسيناامعا منظمةا
األسناناا طبا بالبّيناتالجودة،ا الولياتاالمسندا نيويورك،ا جامعةا ،ا

االمتحدةااألمريكية

االدكتورابرادلياكريستيان،اجامعةالاتروب،اأستراليا

االدكتوراتيبيرواشير،اوزارةاالصحة،اكمبودياا

ا كالبو،ا غيلميتا االدكتورةا  Aide Odontologiqueمنظمةا

tionaleInternaا،افرنسا

كالركسون،ااا يانا جامعةامجموعةاالدكتورا الفم،ا لصحةا كوكرينا
امانشستر،االمملكةاالمتحدةا

لدكتوراكايسياهانان،اشعبةاصحةاالفم،امراكزامكافحةااألمراضاا
اوالوقايةامنها،االولياتاالمتحدةااألمريكيةا

منظمةالتعزيزاصحةاامعاالمركزاالمتعاونااال،ااراأوباكاربانداالدكتوا
ا،امعهداالعلوماالطبيةالعموماالهند،االهندالفم

الدكتورةاميرياماموريتي،اوزارةاالصحة،اكينياا

فيامجالااالنايدو،ااااينشسوديااةالدكتورا المنظمةا معا المتعاونا مركزا
ا،اجنوباأفريقيااويسترناكيبصحةاالفم،اجامعةا

انتومفانيت،اجامعةاثاماسات،اتايلندااالدكتورابراتيباف

ميلو،االتحاداالدوليالطبااألسنان،اجامعةاااالدكتوراباولواريبيروادي
ابورتو،االبرتغالا

االدكتوراديريكاريتشاردز،اجامعةادندي،االمملكةاالمتحدة
الملكيةاا النفسيينا األطباءا كليةا بانتا،ا ساردونا غابرييالا لدكتورةا

ا،اأستراليايةنيوزيلندالاألستراليةاوا
ستانغا ليناا جامعةااااتايتالفالدكتورةا فيااموهات،ا القطباترومسوا
ا،االنرويجاالشماليافياالنرويج

والتدريباااللبحثمنظمةاامعاالمركزاالمتعاوناااللدكتوراشوغوازينغ،ااا
افيامجالاطبااألسناناالوقائي،اجامعةابكين،االصينا

 

وتواصلاالمنظمةارصداالوضعاعناكثبالمتابعةاأياتغيراتايمكناا
تاالمبدئيــــــة.اوإذااطرأاتغييراعلىاأياهـــــذهااإلرشــــــاداااعلىاأناتؤثراا

العوامل الصلةاامنا محّدثةااذاتا إرشاداتا المنظمةا فسوفاتصدرا ،ا
إضافية.اوبخالفاذلك،اتبقىاوثيقةااإلرشاداتاالمبدئيةاهذهاصالحةاا

المدةاعامينامناتاريخاإصدارها.

ا

ا

ا

ا 
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االمراجعا
منظمةاالصحةاالعالمية،االحفاظاعلىاالخدماتاالصحيةااا-ا1

-األساسية:ااإلرشاداتاالتشغيليةافياسياقاجائحةاكوفيد
التالي:اااالرابط)باإلنكليزية(اعلىاا19

-https://www.who.int/publications/i/item/10665

اا14وتماالطالعافيااا2020صدرافياعاماا،332240
ا.2020تموز/يوليوا

منظمةاالصحةاالعالمية،اتنظيفاأسطحاالبيئةاالمحيطةااا-ا2
:اإرشاداتامبدئية،اا19-وتطهيرهاافياسياقاجائحةاكوفيد

التالي:اااالرابط،اعلىا2020أيار/مايواا15
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